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 Tuta absoluta (Meyrick)گوجه فرنگی، پره مینوز شبخسارت وارده توسط ارزیابی میزان 
  در منطقه اردبیل ايزمینی تحت شرایط مزرعهرقم سیبشش  در

  
  2رویا بهرو بنمارو  *1سید علی اصغر فتحی

  
  

    )saafathi@gmail.com( ،انپزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایر دانشیار گروه گیاه نویسنده مسوول: -*1
 پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران دانشجوي سابق کارشناسی ارشد گروه گیاه -2

 18/01/94تاریخ پذیرش:     02/09/93 تاریخ دریافت:

  چکیده
، )Impalaایمپاال (هاي به نام زمینیشش رقم تجاري سیب هايبوتهمیزان آلودگی تحقیق حاضر براي ارزیابی 

نسبت به  )Markies( مارکز و )Emeraudeامراد (، )Floridaفلوریدا (، )Savalan( ساواالن ،)Agriaآگریا (
اردبیل در دو سال  منطقهاي در تحت شرایط مزرعه ،Tuta absoluta (Meyrick)، گوجه فرنگی مینوزپره شب

وزن ، ازاي یک برگبه  هاتعداد داالن ،بوتهک و الروهاي زنده به ازاي ی هاتعداد داالنانجام شد.  1393و  1392
 در بوتهبه ازاي یک ها و غدههوایی هاي اندامخشک ها و درصد کاهش وزن هاي هوایی و غدهخشک اندام

در که نتایج حاصل نشان داد شدند. هاي کامل تصادفی تجزیه واریانس در قالب طرح بلوكزمینی شش رقم سیب
و بیشترین درصد و الروها  هاتعداد داالنبا بیشترین مارکز و امراد هاي رقم ،ورد مطالعهزمینی مبین شش رقم سیب

فرنگی گوجه  پره مینوزشبنسبت به را مطلوبیت نسبی بیشترین ها هاي هوایی و غدهکاهش وزن خشک اندام
هاي هش وزن خشک اندامو کمترین درصد کا روتعداد داالن و ال. درصورتیکه، رقم فلوریدا با کمترین داشتند

تعداد متوسط  با وجود. در رقم ساواالن داشتپره ها کمترین مطلوبیت نسبی را نسبت به این شبهوایی و غده
داري به طور معنی به همراه رقم فلوریداها هاي هوایی و غدهدرصد کاهش وزن خشک اندام ها و الروها،داالن

پره شبنسبت به ساواالن تحمل نسبی رقم بیشترین نشان دهنده  احتماال ج. این نتایبود کمترنسبت به سایر ارقام 
بیشترین هاي ساواالن (با بنابراین، رقمباشد. میمورد مطالعه زمینی سیبدر بین شش رقم فرنگی گوجه مینوز 

-مینوز گوجه هاي مدیریت پایدارپتانسیل استفاده در برنامهمطلوبیت نسبی) کمترین تحمل نسبی) و فلوریدا (با 
  را دارند.زمینی فرنگی در مزارع سیب

    
   زمینیسیبهاي رقم وزن خشک،و الروها،  هافرنگی، تراکم داالنگوجه پره مینوز شبها: واژهکلید 

  
  مقدمه

 .Solanum tuberosum Lزمینی با نام علمی سیب
سطح زیر یکی از محصوالت زراعی مهم در دنیا است. 

میلیون  20بیش از  2012دنیا در سال  درزمینی سیبکشت 
اي در حال افزایش بود که هر سال به طور گسترده هکتار
زمینی یکی از سیب نیز در ایران. )2014، 1(فائو  است

در محصوالت مهم زراعی است که سطح زیر کشت آن 
و ساالنه در حدود  بودهزار هکتار  186حدود  1391سال 

                                                
1- FAO 

نام، (بیشود شور تولید میزمینی در کشش میلیون تن سیب
زمینی در در استان اردبیل سطح زیر کشت سیب. )1392

تن  83100میزان تولید آن در حدود  و هکتار 2900حدود 
  ).1392نام، بی( گزارش شده است

 Tuta absolutaفرنگی، گوجه پره مینوزشب

(Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) ، در اکثر نقاط
فرنگی، ت اقتصادي نظیر گوجهدنیا آفت مهم محصوال

، 2(وارگاسباشد زمینی، بادمجان، فلفل و تنباکو میسیب
                                                
2  - Vargas 
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. )2006، 2؛ پریرا و سانچز2002، 1؛ کولومو و همکاران1970
هاي آمریکاي جنوبی به مناطق بومی این آفت کشور

خصوص آرژانتین، پرو، برزیل، بولیوي، ونزوئال و اروگوئه 
هاي آلوده مراه نقل و انتقال میوهپره به هباشند. این شبمی

- فرنگی و سیبگیاهان میزبان مختلف به خصوص گوجه

زمینی در کشورهاي اروپایی نظیر انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، 
فرانسه و کشورهاي شمال آفریقا نظیر لیبی، مراکش، الجزایر 

ترکیه، کویت و  ،ایرانخاورمیانه نظیر و تونس و کشورهاي 
با تغذیه از گیاهان . این آفت یافته استبحرین گسترش 

شود. درصد می 100میزبان مختلف باعث ایجاد خسارت تا 
نسل در  12تا  10در شرایط مساعد دیاپوز نداشته و این آفت 

، 2010، 2007، 3(دسنوکس و همکاران سال ایجاد می کند
 يساقه و جوانه برگ، درون آفتالروهاي این . )2011

کنند. خسارت اصلی این حفر می داالن ه وکرد انتهایی نفوذ
تغذیه الروها از پارانشیم بین دو اپیدرم پره مربوط به شب

برگ بوده که باعث کاهش سطح فتوسنتز کننده گیاه و در 
دسنوکس و (شود نتیجه کاهش عملکرد محصول می

تغذیه . عالوه بر آن، )2011، 2010، 2007همکاران، 
  یا ساقه گیاهان انتهایی هايالروهاي این آفت از جوانه

شود میزبان باعث دفرمه شدن و کاهش رشد گیاه می
گزارش شده ). همچنین، 2011دسنوکس و همکاران، (

در  زمینیسیب در گیاهان پرهي این شبالروهااست که 
- سیب هايبه غده هاشاخ و برگزمان زرد و خشک شدن 

 اپیدرم یرزمینی حمله کرده و با تغذیه و حفر داالن در ز

، 4ارزیا و همکارانگ(شوند می هاغده پوسیدگی باعث
و  پره به گونهشدت خسارت وارده توسط این شب. )2012

هاي مختلف گیاه میزبان، شرایط آب و هوایی، تراکم رقم
(کاپاروس و بستگی دارد  آنآفت و طول دوره فعالیت 

  .)2014، 6؛ اردوغان و باباروغلو2013، 5همکاران

                                                
1- Colomo et al. 
2- Pereyra & Sanchez 
3- Desneux et al. 
4- Garzia et al. 
5- Caparros et al. 
6- Erdogan & Babaroglu 

پره روي گیاهان ور ایران خسارت این شبدر کش
زمینی فرنگی، بادمجان و سیبمیزبان مختلف از جمله گوجه

عامري و (بنیهاي اخیر گزارش شده است در سال
. )2014، 8ابراهیمیخانی و سالک؛ قره2011، 7چراغیان

اي بوده و  فرنگی در کشور ایران جزو آفات قرنطینهگوجه
گزارش  1389تان آذربایجان غربی در سال اولین بار از اس

شد و پس از آن، پراکنش این آفت در اکثر نقاط ایران 
عامري و بنی(توسط محققین مختلف گزارش گردید 

   ).2014ابراهیمی، خانی و سالک؛ قره2011چراغیان، 
در مناطق فرنگی گوجه پره مینوزشببراي کنترل 
این . شودمی هاي مختلف استفادهکشمختلف از حشره

تخم به ازاي یک  300پره به دلیل داشتن باروري باال (تا شب
نسل در سال) پتانسیل  12تا  10( تعداد نسل زیادماده) و 

ها دارد کشمقاوم به حشره هايجمعیتباالیی در ظهور 
، 10؛ لیتی و همکاران2001و  2000، 9سیقویرا و همکاران(

ها بر علیه این شک. مصرف مداوم و نادرست حشره)2005
(کشورهاي آمریکاي آفت به خصوص در مناطق بومی 

هاي مقاوم به منجر به ظهور و گسترش ژنوتیپجنوبی) 
سیقویرا و ( ها شده استکشهاي مختلف حشرهگروه

. از آنجا )2005؛ لیتی و همکاران، 2001و  2000همکاران، 
که احتمال دارد گسترش این آفت به کشورهاي اروپایی و 

هاي آمریکاي جنوبی آغاز شده باشد، خاورمیانه از جمعیت
هاي مینوز بنابراین احتمال وجود مقاومت در جمعیت

فرنگی در کشورهاي مختلف نظیر ایران زیاد است. گوجه
پره به این شبکنترل ها براي کشعالوه بر آن کاربرد حشره

ه عدم دلیل تغذیه الروها از پارانشیم بین دو اپیدرم و در نتیج
کارایی  ،هاکشدر معرض قرارگیري مستقیم به حشره

- ). بنابراین، توصیه می2005لیتی و همکاران، کمتري دارد (

هاي جایگزین سالم نظیر استفاده از گیاهان شود از روش
ت استفاده اآفتلفیقی مدیریت هاي برنامهمیزبان مقاوم در 

                                                
7- Baniameri & Cheraghian 
8- Gharekhani & Salek-Ebrahimi 
9  - Siqueira et al. 
10- Lietti et al. 
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ات با . گیاهان مقاوم به حشر)1995، 1(پاندا و خوششود 
ي تحت تاثیر قرار دادن نرخ نشوونما، باروري و درصد بقا

تاثیر مستقیمی دارند و از سوي  آندر رشد جمعیت  آفت
دیگر این گیاهان مقاوم با افزایش طول دوره نشوونماي 
آفت و در نتیجه افزایش مدت زمان در معرض قرارگیري 

به دشمنان طبیعی تاثیر غیر مستقیمی روي دشمنان نسبت 
در تحقیق حاضر فرض بر  ).1997 ،2بیعی دارند (پرایسط

آلودگی و خسارت زمینی سیب هاي مختلفاست که رقم
تحقیق حاضر دارند. بنابراین،  پرهاین شب متفاوتی نسبت به

 میزان آلودگیمینی از لحاظ مقایسه شش رقم سیببا هدف 
درصد کاهش نیز و فرنگی گوجه پره مینوزشبنسبت به 

هاي سمپاشی بوتهدر  هاهاي هوایی و غدهشک انداموزن خ
نتایج حاصل  انجام شد.اي تحت شرایط مزرعه شده و نشده

زمینی با تواند با معرفی رقم سیباز تحقیق حاضر می
فرنگی و کمترین گوجه پره مینوزشبکمترین آلودگی به 

براي ها هاي هوایی و غدهدرصد کاهش وزن خشک اندام
- گوجه پره مینوزشبهاي مدیریت تلفیقی برنامه استفاده در

  .زمینی مفید باشدفرنگی در مزارع سیب
  

  هامواد و روش
     محل مطالعه

مزرعه  دودر  1393و  1392دو سال ها در این آزمایش
و متر مربع  500به مساحت هر کدام سمپاشی شده و نشده 

فاع (ارتدشت اردبیل در واقع متر از یکدیگر  100به فاصله 
دقیقه عرض  15درجه و  38؛ واقع در 1332از سطح دریا 
انجام دقیقه طول جغرافیایی)  17درجه و  48جغرافیایی و 

  . شدند
    گیاهان میزبانتهیه و کاشت 

هاي زمینی به نامدر تحقیق حاضر شش رقم سیب
که به  8و مارکز 7، امراد6، فلوریدا5، ساواالن4آگریا ،3ایمپاال

                                                
1- Panda & Khush  
2  - Price 
3- Impala 
4- Agria 
5  - Savalan 
6- Florida 

- شوند، براي انجام آزمایشنطقه کشت میطور متداول در م

هاي مورد مطالعه از موسسه هاي رقمها انتخاب شدند. غده
عملیات  تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال کرج تهیه شدند.
زنی) در آماده سازي بستر کاشت (شامل شخم و دیسک

هاي شش رقم کاشت غدهنیمه اول فروردین انجام شد. 
 شده و نشدهسمپاشی  همزرعدو از  مورد مطالعه در هر یک

هاي کامل تصادفی با چهار بلوك طرح بلوكدر قالب 
الزم به ذکر است که هر بلوك داراي شش انجام شد. 

متر) بود و فاصله یک متري  3در  3کرت (هر کدام به ابعاد 
بدون کشت باقی گذاشته  هابراي انجام بررسی هابلوكبین 

و  شده و نشدهسمپاشی مزرعه  هر دوشد. عملیات زراعی در 
منطقه انجام شد. به این صورت رایج آزمایشی طبق عرف 

- ردیف هایی با فاصلهابتدا جوي و پشتهدر هر دو مزرعه که 

- . سپس غدهاز یکدیگر ایجاد گردید يمترسانتی 75 هاي

- سانتی 20با فاصله ها روي پشتهشش رقم مورد مطالعه هاي 

در هر دو . ي مربوطه کاشته شدندهامتر از یکدیگر در کرت
کود زمینی سیب هايبوته در مرحله به ساقه رفتنمزرعه، 

وجین  گرم در هکتار استفاده گردید؛گیلو 150ازته به میزان 
روز  10هاي هرز به صورت دستی انجام شد و هر علف

یکبار هر دو مزرعه آبیاري شدند. الزم به ذکر است که در 
پره شباي جلوگیري از آلودگی به بر سمپاشی شدهمزرعه 

 Lorsbanکش کلرپایرفوس (از حشرهفرنگی گوجه مینوز

500 EC  هر  لیتر) 100لیتر بر میلی 75به مقدار توصیه شده
  .  شدستفاده اروز یکبار  20
 

- هر یک از شش رقم سیب آلودگی میزانتعیین 
    فرنگیگوجه پره مینوزشبزمینی به 

و تعداد  هاي الرويداالنتعداد  ،در این آزمایش
الروي به  تعداد داالنو نیز  بوتهالروهاي زنده به ازاي یک 

در  مورد مطالعهزمینی سیب رقمروي شش  ازاي یک برگ
. در این تحقیق واحد ندبررسی شدسمپاشی نشده مزرعه 

زمینی انتخاب شد. الزم به ذکر سیب بوتهبرداري یک نمونه

                                                                 
7- Emeraude 
8- Markies 
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ا استفاده از فرمول تعداد نمونه الزم باست که 
22 )/(*)/96.1( xSDN ساسوود ردید گمحاسبه

تعداد نمونه مناسب،  Nدر این رابطه  ).2000، 1و هندرسون
S برداري اولیه وهاي حاصل از نمونهانحراف معیار دادهx 

نیز سطح دقت  D. بودبرداري اولیه هاي نمونهمیانگین داده
در نظر  25/0بوده که مقدار آن به طور معمول آزمایش 

در هر دو مزرعه  ها هر ده روز یکباربردارينمونه. شدگرفته 
ها از مرحله رشدي اواخر به ساقه رفتن تا ریزش گلبرگ

از هر یک  بوتهچهار  برداريدر هر نوبت نمونهانجام شدند. 
 بوتهاز چهار کرت مربوط به هر رقم (در مجموع شانزده 

در مزرعه با حرکت زیگزاگ  به طور تصادفی اي هر رقم)بر
تعداد  ،X20بین دستی انتخاب شده و با استفاده از ذره

و  بوتهو تعداد الروهاي زنده به ازاي یک  هاي الرويداالن
(با تقسیم تعداد  ازاي یک برگالروي به  تعداد داالننیز 

و شمارش  )بوتههاي هاي الروي به کل برگداالن
 1393و  1392دو سال  درها این آزمایشند. شددداشت یا

  تکرار شدند.
هاي سمپاشی شده و بوتهتعیین میزان بیوماس 

    نشده
هاي هوایی و نیز وزن خشک اندامدر تحقیق حاضر 

در هر یک از شش  سمپاشی شده و نشدههاي بوتهها در غده
ه در مرحلبه این ترتیب که . شدرقم مورد مطالعه ارزیابی 

مردادماه در هر دو مزرعه  25 تاریخها در ریزش گلبرگ
از هر یک از چهار کرت  بوتهچهار  ،سمپاشی شده و نشده

به  براي هر رقم) بوتهمربوط به هر رقم (در مجموع شانزده 
آنها از سطح  هوایی هاياندامطور تصادفی انتخاب شدند و 

خاك بریده شدند و پس از یادداشت کردن اطالعات 
هاي مقوایی به ربوط به نام رقم و نام مزرعه درون کیسهم

هاي مقوایی در ها داخل کیسهآزمایشگاه منتقل شدند. نمونه
ساعت  48به مدت  C° 60آزمایشگاه درون آون در دماي 

ي وزخشک شده با استفاده از تراهاي بوتهخشک شدند. 
 ,Sartorius Inc., Edgewood, NYسارتوریوس (

USA گرم توزین شدند. به این ترتیب وزن  01/0) با دقت
                                                
1- Southwood & Henderson 

سمپاشی شده و نشده هاي بوتههاي هوایی خشک اندام
در هاي حاصله  از دادهتعیین گردید. مربوط به هر رقم 

- بوتههاي هوایی اندامخشک کاهش وزن محاسبه درصد 

زمینی سیب در هر یک از شش رقمهاي سمپاشی نشده 
  .استفاده گردید

در زمینی سیببرداشت محصول  زمانر عالوه بر آن، د
سمپاشی شده و نشده شهریورماه در هر دو مزرعه  28 تاریخ

یک از شش مربوط به هر هاي بوتههاي وزن خشک غده
در هر نیز تعیین گردید. به این صورت که زمینی سیبرقم 

از هر یک از  بوتهچهار  سمپاشی شده و نشدهدو مزرعه 
براي  بوته(در مجموع شانزده  چهار کرت مربوط به هر رقم

هاي آنها از و غدهطور تصادفی انتخاب شدند  به هر رقم)
هاي مربوط به هر داخل خاك بیرون آورده شدند. غده

نمونه با یادداشت کردن اطالعات مربوط به نام رقم و نام 
هاي مقوایی به آزمایشگاه منتقل شدند. مزرعه درون کیسه

قوایی در آزمایشگاه درون آون هاي مها داخل کیسهنمونه
هاي ساعت خشک شدند. غده 48به مدت  C° 60در دماي 

ي وزط به هر نمونه با استفاده از تراخشک شده مربو
گرم توزین شدند. به این ترتیب  01/0سارتوریوس با دقت 

مربوط هاي سمپاشی شده و نشده بوتههاي وزن خشک غده
در محاسبه  هحاصل هاي دادهتعیین گردید. از به هر رقم 

در هر  آلوده هايبوتههاي غدهخشک کاهش وزن درصد 
ها این آزمایش .زمینی استفاده گردیدسیب یک از شش رقم

  تکرار شدند. 1393و  1392دو سال  در
    هاتجزیه آماري داده
ها انجام شد ها آزمون نرمال بودن دادهقبل از تجزیه داده

یکنواختی واریانس  براي Log(X+2)و از تبدیل داده 
و تعداد الروهاي زنده به  هاي الرويتعداد داالنهاي داده

و  ازاي یک برگالروي به  تعداد داالن، بوتهازاي یک 
به استفاده گردید. ها هاي هوایی و غدهوزن خشک اندام

- بلوكطرح  در قالبها دادهدار نبودن اثر سال، دلیل معنی

در هر سال به طور مجزا ر با چهار تکراتصادفی  هاي کامل
درصد هاي مربوط به دادههمچنین، تجزیه واریانس شدند. 

هاي بوتهدر  هاهاي هوایی و غدهاندامخشک کاهش وزن 
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با  زمینی ابتداسیبدر هر یک از شش رقم سمپاشی نشده 
در نرمال شدند و سپس  Arcsin(X)استفاده از تبدیل داده 

تجزیه با چهار تکرار  تصادفی هاي کاملبلوكقالب طرح 
ها با استفاده از واریانس شدند. اختالف بین میانگین داده

آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند 
)SAS, 2005.(   

  
  نتایج

زمینی میزان آلودگی هر یک از شش رقم سیب
  فرنگیگوجه پره مینوزشببه 

-تـه بودر ، 1392در سال نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

ــاي سمپاشــی نشــده   ــداد داالنه ــاي الرويتع ــداد  ه و تع
الروي  تعـداد داالن و نیز  بوتهالروهاي زنده به ازاي یک 

زمینی مورد مطالعه بین شش رقم سیب ازاي یک برگبه 
 P ،15=0001/0( داري را نشان دادندتفاوت آماري معنی

بـه ازاي   ي الرويهابراي تعداد داالن df ،62/52=F=5و 
بـــراي  df ،52/42=F=5و  P ،15=0001/0، وتـــهبیـــک 

 P ،15=0001/0و  بوتـه به ازاي یک  ي زندهتعداد الروها
ازاي یک به  الروي براي تعداد داالن df ،17/38=F=5و 

ــه ازاي یــک  هــاي الرويتعــداد داالن. )بــرگ ــهب در  بوت

داري فلوریـدا بـه طـور معنـی     رقم هاي سمپاشی نشدهبوته
در سـاواالن، مـارکز و امـراد بـود، ولـی      هاي کمتر از رقم

 نشـان نـداد  را داري معنیتفاوت ایمپاال  و آگریامقایسه با 
در  بوتـه بـه ازاي یـک   تعداد الروهـاي زنـده   ). 1(جدول 

داري فلوریـدا بـه طـور معنـی     رقم هاي سمپاشی نشدهبوته
تعـداد  ). 1بود (جدول  مورد مطالعههاي رقمسایر کمتر از 

هـاي سمپاشـی   بوتـه در  بـرگ ازاي یـک  ه ب الروي داالن
هــاي از رقــم کمتـر داري بــه طـور معنــی فلوریـدا   رقــم نشـده 

 سـاواالن،  هـاي ولـی در مقایسـه بـا رقـم     ،مارکز و امـراد بـود  
  ).1(جدول  نشان ندادداري را آگریا و ایمپاال اختالف معنی

تعــداد  هــاي سمپاشــی نشــدهبوتــه، در 1393در ســال 
تعـداد الروهــاي زنـده بـه ازاي یــک    و  هـاي الروي داالن

ازاي یک برگ بین شش الروي به  تعداد داالنو نیز  بوته
داري را زمینی مورد مطالعه تفاوت آماري معنـی رقم سیب

ــد ( ــراي  df ،73/40=F=5و  P ،15=0001/0نشــان دادن ب
، P=0001/0، بوتـه هاي الروي بـه ازاي یـک   تعداد داالن

د الروهاي زنده به ازاي براي تعدا df ،45/38=F=5و  15
ــک  ــهی ــراي df ،68/32=F=5و  P ،15=0001/0و  بوت ب

  
ازاي الروي به  تعداد داالنو نیز  بوتهتعداد الروهاي زنده به ازاي یک  ،هاي الرويتعداد داالن) ± SE( میانگین -1جدول 

  زمینی شش رقم سیبهاي سمپاشی نشده بوتهدر  یک برگ
  الروي به ازاي یک برگ تعداد داالن   بوتهتعداد الروهاي زنده به ازاي یک   بوته ي الروي به ازاي یک هاتعداد داالن  ارقام  سال

  a9/0 ±8/18   a6/0 ±0/16  a 2/0 ±7/1   امراد  1392
  ab8/0 ±2/16   a7/0 ±2/15   ab2/0 ±5/1   مارکز  
  ab1/1 ±3/15  b 8/0 ±3/13  bc 1/0 ±3/1   ساواالن  
  bc9/0 ±8/13  b 7/0 ±5/12  bc 1 /0±2/1   آگریا  
  bc0/1 ±2/12  b 0/1 ±4/12  bc 2/0 ±2/1   ایمپاال  
  c8/0 ±5/11   c8/0 ±4/9  c 1/0 ±0/1   فلوریدا  

  a4/1 ±1/20   a2/1 ±2/17  a 2/0 ±8/1   امراد  1393
  a1/1 ±7/19   a0/1 ±9/16   a2/0 ±8/1   مارکز  
  b0/1 ±3/16  b 9/0 ±3/14  b 1/0 ±3/1   ساواالن  
  b9/0 ±4/16  b 0/1 ±9/13  b 2 /0±4/1   اآگری  
  b1/1 ±6/15  b 1/1 ±4/13  b 1/0 ±3/1   ایمپاال  
  c7/0 ±1/13   c9/0 ±5/11  c 1/0 ±1/1   فلوریدا  
  باشند.مید پنج درصدار در سطح احتمال ي وجود اختالف معنیدهندهنشاندر هر سال سه پارامتر تعریف شده مربوط به هر یک از مشابه در هر ستون ناحروف 
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هـاي  تعـداد داالن ). به ازاي یک برگ تعداد داالن الروي
و نیـز   بوتـه و تعداد الروهـاي زنـده بـه ازاي یـک      الروي

ــداد داالن ــه  تع ــرگ الروي ب ــک ب ــهدر  ازاي ی ــاي بوت ه
-رقم فلوریدا کمترین بودند و در بین رقـم  سمپاشی نشده

روهـاي  و تعـداد ال  هـاي الروي هاي باقیمانده تعداد داالن
ازاي الروي بـه   تعـداد داالن و نیـز   بوتهزنده به ازاي یک 

هـاي ایمپـاال،   رقـم  هاي سمپاشی نشـده بوتهدر  یک برگ
هـاي  داري کمتـر از رقـم  آگریا و ساواالن بـه طـور معنـی   

  ). 1(جدول  ندمارکز و امراد بود
    هاي سمپاشی شده و نشدهبوتهبیوماس 

هـاي  بوتـه در  هـا هاي هوایی و غـده وزن خشک اندام
زمینـی  شـش رقـم سـیب    سمپاشی شـده و سمپاشـی نشـده   

ارایــه  2در جــدول  1393و  1392ســال  درمــورد مطالعــه 
هـاي هـوایی   وزن خشک اندام، 1392در سال . شده است

داري رقم ساواالن به طور معنی هاي سمپاشی شدهبوتهدر 
هـاي امـراد، مـارکز و ایمپـاال بـود، ولـی در       بیشـتر از رقـم  

داري را نشان نـداد  سه با آگریا و فلوریدا تفاوت معنیمقای
)0001/0=P ،15  5و=df ،07/45=Fوزن 2جـــــدول  ؛ .(

-رقـم  هاي سمپاشی نشدهبوتههاي هوایی در خشک اندام

-داري بیشـتر از رقـم  هاي ساواالن و فلوریدا به طور معنی

هاي امراد، مارکز و ایمپاال بـود، ولـی در مقایسـه بـا رقـم      
 P ،15=0001/0( را نشان نـداد داري تالف معنیاخآگریا 

ــدول  ؛df ،19/50=F=5و  ــال ). 2جــ وزن ، 1393در ســ
رقـم   هاي سمپاشـی شـده  بوتهدر هاي هوایی خشک اندام

هـاي  داري بیشـتر از رقـم  ساواالن و آگریـا بـه طـور معنـی    
امراد، مـارکز و ایمپـاال بـود، ولـی در مقایسـه بـا فلوریـدا        

ــد (داري مشـــاهدتفـــاوت معنـــی و  P ،15=0001/0ه نشـ
5=df ،37/39=Fــدول  ؛ ــدام  ).2ج ــک ان هــاي وزن خش

هـاي سـاواالن و   رقـم  هـاي سمپاشـی نشـده   بوتههوایی در 
هاي امراد، مـارکز  داري بیشتر از رقمفلوریدا به طور معنی

-و ایمپاال بود، ولی در مقایسه با رقم آگریا اختالف معنی

ــد (  ــاهده نگردیــــ ، df=5و  P ،15=0001/0داري مشــــ
94/33=F2جدول  ؛.(  

ــهدر هــا وزن خشــک غــده، 1392در ســال  ــاي بوت ه
هاي فلوریدا، آگریا و ساواالن بـه طـور   رقم سمپاشی شده

هاي امراد و مـارکز بـود، ولـی در    داري بیشتر از رقممعنی
 را نشــان نـــداد داري مقایســه بــا ایمپــاال تفـــاوت معنــی    

)0001/0=P ،15  5و=df ،86/43=Fزن ). و2جـــــدول  ؛
هــاي رقــم هــاي سمپاشــی نشــدهبوتــهدر هــا خشــک غــده

هـاي  داري بیشـتر از رقـم  فلوریدا و ساواالن به طـور معنـی  
امــراد، مــارکز و ایمپــاال بــود، ولــی در مقایســه بــا آگریــا  

و  P ،15=0001/0( نشــان نــداد  راداري اخــتالف معنــی 
5=df ،73/38=Fــدول  ؛ وزن ، 1393در ســـــال  ).2جـــ

هــاي رقــم اي سمپاشــی شــدههــبوتــهدر  هــاخشــک غــده
هـاي  داري بیشـتر از رقـم  ساواالن و آگریـا بـه طـور معنـی    

فلوریـدا   امراد و مارکز بـود، ولـی در مقایسـه بـا ایمپـاال و     
و  P ،15=0001/0داري مشــاهده نگردیــد (تفــاوت معنــی

5=df ،15/40=Fــدول  ؛ ــده 2ج ــک غ ــا در ). وزن خش ه
داري نـی رقم ساواالن بـه طـور مع   هاي سمپاشی نشدهبوته

هـاي امـراد، مـارکز و ایمپـاال بـود، ولـی در       بیشـتر از رقـم  
داري مشـاهده  مقایسه با آگریـا و فلوریـدا اخـتالف معنـی    

  ).2جدول  ؛df ،12/51=F=5و  P ،15=0001/0نگردید (
هـاي  اندامخشک درصد کاهش وزن ، 1392در سال 

رقـم فلوریـدا بـه طـور      هاي سمپاشی نشـده بوتههوایی در 
هاي ایمپاال، آگریا، مارکز و امراد کمتر از رقم داريمعنی

داري سـاواالن اخـتالف معنـی   رقـم  بود، ولی در مقایسه با 
ــاهده نگردیــد  ؛ df ،92/27=F=5و  P ،15=0001/0( مش

هـا  غـده خشـک  همچنین، درصد کاهش وزن . )2جدول 
هاي فلوریدا و ساواالن بـه  رقم هاي سمپاشی نشدهبوتهدر 

هاي مـورد مطالعـه بـود    داري کمتر از سایر رقمطور معنی
)0001/0=P ،15  5و=df ،79/24=F در سال ). 2جدول ؛

هـاي هـوایی در   درصد کاهش وزن خشـک انـدام  ، 1393
هـاي سـاواالن و فلوریـدا بـه     رقـم  هاي سمپاشی نشـده بوته

، مـارکز و آگریـا   هاي امـراد داري کمتر از رقمطور معنی
داري بود، ولی در مقایسـه بـا رقـم ایمپـاال اخـتالف معنـی      

ــاهده نگردیــد (  ؛ df ،64/36=F=5و  P ،15=0001/0مش
  ها ). همچنین، درصد کاهش وزن خشک غده2جدول 
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هش وزن و نیز درصد کا هاي سمپاشی شده و نشدهبوتهها در هاي هوایی و غده) وزن خشک اندام± SEمیانگین ( - 2جدول 

  زمینی مورد مطالعهدر هر یک از شش رقم سیب هاي سمپاشی نشدهبوتهها در هاي هوایی و غدهخشک اندام
هاي هوایی به ازاي یک وزن خشک اندام  ارقام  

  (گرم) بوته
 بوتهها به ازاي یک وزن خشک غده

  (گرم)
درصد کاهش وزن 

هاي هوایی خشک اندام
   بوته سمپاشی نشدهدر 

وزن درصد کاهش 
ها در خشک غده

بوته سمپاشی   بوته سمپاشی شده  بوته سمپاشی نشده  بوته سمپاشی شده      بوته سمپاشی نشده
  نشده

  b2/10 ±5/486   d4/11 ±6/398   b1/8 ±7/242   c6/6 ±8/183   a4/1 ±1/18  a 9/1 ±3/24   امراد  1392
  b1/11 ±1/491   cd8/12 ±5/408   b1/9 ±8/238   c7/7 ±7/181   a2/1 ±8/16   a7/1 ±9/23   مارکز  
  a1/12 ±4/523   a1/11 ±4/467  a 2/8 ±6/270  a 8/9 ±5/234  bc 9/0 ±4/12  c 2/1 ±3/13   ساواالن  
  ab2/9 ±3/522   ab9/9 ±6/452  a 1/6 ±9/265  ab 7/6 ±1/223  b 1/1 ±3/13  b 3/1 ±1/16   آگریا  
  b1/13 ±6/488   bc1/11 ±7/422  ab 8/9 ±3/255  b 2/8 ±8/213  b 8/0 ±5/13  b 2/1 ±3/16   ایمپاال  
  ab2/13 ±5/508   a8/10 ±3/456   a2/6 ±8/261   a8/7 ±5/232  c 9/0 ±3/10  c 8/0 ±2/11   فلوریدا  

  b9/9 ±3/492   c4/10 ±3/399   b1/8 ±1/248   c6/7 ±7/191  a 4/1 ±9/18  a 7/1 ±7/22   امراد  1393
  b7/8 ±5/495   c8/9 ±5/403   b1/7 ±9/246   c7/9 ±8/193   a1/1 ±6/18   a5/1 ±5/21   مارکز  
  a5/9 ±1/531   a1/11 ±3/464  a 2/11 ±0/276  a 8/8 ±6/239  c 3/1 ±6/12  bc 1/1 ±2/13   ساواالن  
  a2/7 ±5/520   ab9/7 ±5/447  a 6/9 ±6/268  ab 7/7 ±3/229  b 0/1 ±0/14  b 3/1 ±6/14   آگریا  
  b9/8 ±8/499   b1/9 ±2/433  ab 9/9 ±9/254  b 2/8 ±6/215  bc 2/1 ±3/13  b 2/1 ±4/15   ایمپاال  
  ab2/8 ±4/513   a8/8 ±1/456   ab2/8 ±4/259   ab1/9 ±5/229  c 9/0 ±2/11  c 1/1 ±5/11   فلوریدا  
-میپنج درصد احتمال دار در سطح معنی اتي وجود اختالفدهندهنشاندر هر سال  ي تعریف شدهمربوط به هر یک از پارامترهامشابه در هر ستون ناحروف 

  باشند.
  

داري رقم فلوریدا به طور معنی هاي سمپاشی نشدهبوتهدر 
هاي امراد، مارکز، آگریا و ایمپاال بـود، ولـی   کمتر از رقم

داري را نشان نـداد  در مقایسه با رقم ساواالن تفاوت معنی
)0001/0=P ،15  5و=df ،23/41=F 2جدول ؛.(  
  

  بحث
زمینـی در میـزان   سـیب  رقـم  نـوع نتایج نشـان داد کـه   

فرنگـی تـاثیر   گوجـه پره مینـوز  خسارت وارده توسط شب
ــان    ــک آفــت روي گیاهــان میزب ــراکم جمعیــت ی دارد. ت

تواند معیـاري از مقاومـت یـا حساسـیت گیـاه      مختلف می
. بــر اســاس نتــایج تحقیــق )1997(پــرایس، میزبــان باشــد 

 هـاي حاضر، رقم فلوریدا کمترین مطلوبیت نسـبی و رقـم  
پره مارکز و امراد بیشترین مطلوبیت نسبی را نسبت به شب

فرنگی داشتند. چراکه، در هر دو سـال مـورد   گوجهمینوز 
هاي الروي و تعداد الروهاي زنـده بـه   تعداد داالنمطالعه 

ي به ازاي یـک  هاي الروتعداد داالن نیز و بوتهازاي یک 

ن و فلوریـدا کمتـری   رقم هاي سمپاشی نشدهبوتهبرگ در 
هاي مارکز و امـراد بیشـترین بودنـد. تعـداد کمتـر      در رقم

کننـــده فلوریــدا مـــنعکس  هــاي الروي روي رقـــم داالن
تخمگذاري کمتر و یا مرگ و میـر بـاالي الروهـاي سـن     

فرنگـی قبـل از ورود بـه بافـت     گوجـه  پـره مینـوز  اول شب
. همچنین، تعـداد کمتـر الروهـاي زنـده     بودمزوفیل برگ 

گـذاري کمتــر  توانـد هـم بــا تخـم   دا مــیفلوریـ  روي رقـم 
حشرات کامل ماده و هم با مرگ و میـر بـاالي الروهـاي    

در  بوتـه فرنگی هنگام تغذیه از بافت گوجهپره مینوز شب
-سـیب هـاي مختلـف   مطلوبیت متفاوت رقمارتباط باشد. 

 هـاي ویژگـی  توانـد بـا  مـی  T. absolutaنسـبت بـه    زمینی
 .در ارتبـاط باشـد  هـا  مشناسی و یـا بیوشـیمیایی رقـ   ریخت

غلظـت بـاالي   اند که محققین قبلی گزارش کرده چراکه،
ــدام از   ــر ک ــات ه -2و  zingiberene ،acylsugarsترکیب

tridecanone ایجاد سـطح بـاالي    در گیاهان میزبان باعث
ــه  ــبت بـــ ــدندT. absoluta  مقاومـــــت نســـ شـــ
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؛ 2003، 2؛ آزودو و همکاران2001، 1مگلهاوس و همکاران(
الیویرا و  ،عالوه بر این. )2010، 3همکاران مالوف و
از ی یهاژنوتیپگزارش کردند که  )2012( 4همکاران

اي هاي غدهداراي تراکم باالي تریکومگیاهان میزبان که 
. داشتند T. absoluta نسبت بهمطلوبیت کمتري ، بودند

رشد که  گزارش شده است دیگرمطالعات در همچنین، 
روي فرنگی گوجهپره مینوز شبو میزان آلودگی  جمعیت

مختلف بسته به میزان مطلوبیت آنها براي گیاهان میزبان 
(ایکول و  بودتخمگذاري و تغذیه الروي متفاوت 

؛ کلی و 2009 6؛ الیویرا و همکارن2001، 5همکاران
خانی و ؛ قره2012، 8؛ قارزیا و همکاران2010، 7همکاران

یویرا و همکارن لا براي مثال، .)2014، 9ابراهیمیسالک
هاي گزارش کردند که تفاوت در تعداد داالن )2009(

هاي پالسمروي ژرمفرنگی گوجهپره مینوز شبالروي 
- شباین فرنگی نشان دهنده ترجیح متفاوت مختلف گوجه

. بودپره براي تخمگذاري روي گیاهان میزبان مختلف 
پره شبکم  ) رشد جمعیت2013کاپاروس و همکاران (

زمینی در سیب  Charlotteروي رقم  فرنگیگوجه مینوز
را به باال زمینی مورد مطالعه هاي سیبمقایسه با سایر رقم

- بودن درصد تلفات مراحل نابالغ و پایین بودن باروري شب

فرنگی روي این رقم نسبت دادند. نتایج پره مینوز گوجه
نقش تعیین در خصوص محققین توسط سایر  یمشابه
درصد تلفات در زمینی سیبهاي مختلف مرق ايکننده

 گزارش شده استآفت  حشراتو باروري مراحل نابالغ 
؛ 2013، 11همکاران ؛ فتحی و2008، 10(گرافیوس و دوتچز

 ،براي مثال. )2014؛ فتحی، 2013، 12منصوري و همکاران

                                                
1- Magalhães et al. 
2- Azevedo et al. 
3- Maluf et al. 
4- Oliveira et al. 
5- Ecole et al. 
6- Oliveira et al. 
7  - Cely et al. 
8  - Garzia et al. 
9- Gharekhani & Salek-Ebrahimi 
10- Grafius & Douches 
11- Fathi et al. 
12- Mansouri et al. 

هاي در تحقیقات قبلی مشخص شده است که ژنوتیپ
(به  13کولوئیدهاي لپتینگلیکوآلبا توانایی تولید زمینی سیب

مقاومت باالیی نسبت به از عنوان بازدارنده تغذیه) 
Phthorimaea operculella (Zeller)  و

Leptinotarsa decemlineata (Say)  برخوردار
 14یبسونگ همچنین،). 2008گرافیوس و دوتچز، ( بودند

 Solanum tarijenseگیاهان گزارش کرد که  )1979(

Hawkes  وHawkes ultiiS. bertha داشتن  به دلیل
 Myzusمقاومت باالیی نسبت بهاز هاي چسبنده تریکوم

) Sulzer( persicae ، Tetranychus urticae

Koch  وThrips tabaci Lindeman  برخوردار
بر اساس بررسی منابع انجام شده تاکنون با این وجود، . بودند
زمینی یبهاي مختلف سدر زمینه مکانیسم تاثیر رقمی تحقیق

- گوجهپره مینوز شبآلودگی میزان روي رشد جمعیت و 

الزم است تحقیقات بیشتري در و  انجام نشده است فرنگی
  این زمینه انجام شوند.

نشان داد که درصد  تحقیق حاضرنتایج همچنین، 
 هايبوته بینها هاي هوایی و غدهاندامخشک کاهش وزن 

فرنگی گوجهنوز پره میشبزمینی آلوده به شش رقم سیب
کمترین درصد کاهش وزن خشک متفاوت بود. طوریکه، 

هاي رقم هاي سمپاشی نشدهبوتهدر ها هاي هوایی و غدهاندام
و بیشترین درصد کاهش وزن خشک ساواالن و فلوریدا 

هاي رقم هاي سمپاشی نشدهبوتهدر ها هاي هوایی و غدهاندام
ن درصد کاهش وزن پایین بود مشاهد گردید.مارکز و امراد 

 هاي سمپاشی نشدهبوتهدر ها هاي هوایی و غدهاندامخشک 
 و هاي الرويتعداد داالنتواند با پایین بودن رقم فلوریدا می

در ارتباط باشد. عالوه بر آن، باال آفت تعداد الروهاي زنده 
ها هاي هوایی و غدهاندامخشک بودن درصد کاهش وزن 

تواند هاي مارکز و امراد میقمر هاي سمپاشی نشدهبوتهدر 
تعداد الروهاي زنده و  هاي الرويتعداد داالنبا باال بودن 

قبلی هاي محققین این نتایج با یافتهدر ارتباط باشد.  آفت
اي با میزان خسارت وارده توسط آفات حشرهمبنی بر اینکه 

                                                
13- Leptine glycoalkaloids 
14- Gibson 
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(پرایس،  ، مطابقت داردتراکم جمعیت آن در ارتباط است
؛ 2010؛ کلی و همکاران، 2008یوس و دوتچز، ؛ گراف1997

  . )2014ابراهیمی، خانی و سالکقره
که توانایی گیاه در اند کردهبلی مشخص تحقیقات ق

جبران خسارت وارده توسط آفات گیاهخوار عامل مهمی 
؛ 1997پرایس، باشد (در مقاومت گیاهان نسبت به آفات می

ه نشان داد کاضر تحقیق ح نتایج). 2008گرافیوس و دوتچز، 
تعداد ساواالن  رقم هاي سمپاشی نشدهبوتهرغم اینکه در علی

تعداد الروهاي زنده حالت حد واسط را  هاي الروي وداالن
درصد کاهش ولی داشت، زمینی در بین شش رقم سیب

هاي سمپاشی بوتهدر ها هاي هوایی و غدهوزن خشک اندام
از سوي . کمترین بود به همراه رقم فلوریدا رقماین  نشده
- وزن خشک اندامدر این تحقیق مشخص گردید که  دیگر

رقم  هاي سمپاشی شده و نشدهبوتهها در هاي هوایی و غده
رقم  احتماالدهد که . این نتایج نشان میساواالن بیشترین بود

- پره مینوز گوجهساواالن به دلیل آلودگی متوسط به شب

. از سوي این آفت دارد فرنگی، مطلوبیت متوسطی نسبت به
پایین بودن درصد کاهش وزن در رقم ساواالن دیگر، 

پره ها در گیاهان آلوده به شبهاي هوایی و غدهخشک اندام
رغم آلودگی متوسط به این آفت) (علیفرنگی مینوز گوجه

در تواند با توانایی این رقم در جبران خسارت وارده می
 بسیار خوبین رشد رویشی رقم ساواالچراکه،  .ارتباط باشد

به همین دلیل قادر است کاهش سطح سبزینه گیاه دارد و 
فرنگی را پره مینوز گوجهناشی از خسارت الروهاي شب

 جبران کرده و از کاهش عملکرد گیاه جلوگیري کند.

نسبت به حشرات آفت در میزبان  انبنابراین، تحمل گیاه
هاي اند در برنامهتومیها آنمتوسط کمتر تا مطلوبیت کنار 

؛ 2005اسمیت، ( باشد سودمندمدیریت تلفیقی آفات بسیار 
  ).2008گرافیوس و دوتچز، 

  گیرينتیجه
گیري نتیجهتوان در کل بر اساس نتایج این تحقیق می

هاي رقمزمینی مورد مطالعه سیب رقمشش کرد که در بین 
وهاي الر و هاي الرويتعداد داالنبا بیشترین  مارکزو  امراد
هاي هوایی کاهش وزن خشک اندامو بیشترین درصد زنده 

پره مینوز شببیشتري نسبت به نسبی مطلوبیت ها و غده
با کمترین  فلوریدارقم  ،دارند. درصورتیکه فرنگیگوجه

درصد و کمترین الروهاي زنده و  هاي الرويتعداد داالن
ها کمترین هاي هوایی و غدهکاهش وزن خشک اندام

رقم ساواالن در  دارد.پره این شبنسبت به  نسبی رایت مطلوب
 هاي الروي و الروهاي زنده،داالنتعداد متوسط رغم علی

به  هاهاي هوایی و غدهاندامخشک درصد کاهش وزن 
نشان دهنده  همراه رقم فلوریدا کمترین بود که احتماال

نسبت به خسارت وارده توسط این رقم  باالينسبی تحمل 
- بنابراین، کشت رقم. باشدمی فرنگیگوجهمینوز پره شب

پره شبت به خسارت باال نسبنسبی ساواالن (با تحمل  هاي
پایین نسبت نسبی فلوریدا (با مطلوبیت فرنگی) و گوجه مینوز

توانند در میهاي کنترل سایر روشبه این آفت) در تلفیق با 
 زمینیدر مزارع سیبفرنگی گوجه پره مینوزشبکنترل 
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